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W odpowiedzi na pytanie (…) dotyczące rotacji personelu pielęgniarskiego z oddziału noworodkowego  

i dziecięcego na inne oddziały przekazuję opinie w przedmiotowej sprawie. 

 

Rotacja pielęgniarek między oddziałami jest zjawiskiem niekorzystnym. Każdy oddział posiada własną 

florę bakteryjną, którą może kolonizować się nie tylko pacjent, ale  

i personel. Flora ta niejednokrotnie należy do wieloopornej i szybko rozprzestrzeniającej się w środowisku.  

Na ryzyko transmisji zakażeń w środowisku szpitalnym wpływa wiele różnorodnych czynników, m.in.: 

inwazyjne procedury diagnostyczne, lecznicze i pielęgnacyjne.  Należy pamiętać, że źródłem zakażeń może być 

również personel medyczny, który jest chory lub skolonizowany szczepami patogennymi. Niektóre oddziały, 

jak np. noworodkowy, transplantacyjny, hematologii wymagają szczególnie wzmożonego reżimu sanitarno-

epidemiologicznego, który oparty jest na odpowiednich procedurach postępowania. Pacjenci z obniżoną 

odpornością lub noworodki i niemowlęta  z  niewykształconym w pełni systemem odporności należą do 

populacji pacjentów w sposób szczególny narażone na infekcje. Rotowanie się zatem personelu 

pielęgniarskiego sprzyja transmisji drobnoustrojów między oddziałami. 

Odnosząc się do przedstawionego przez (…) sposobu nadzoru nad pracownikami wymieniającymi się 

pomiędzy poszczególnymi oddziałami nie budzi zastrzeżeń. Natomiast należy pamiętać o możliwości 

kolonizacji personelu innymi szczepami, które również stanowią poważne zagrożenie epidemiczne ( szczepy 

KPC, enterokoki oporne na Vankomycynę), a których eradykacja jest niemożliwa.  
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Na ryzyko wystąpienia zakażenia ma wpływ system i organizacja pracy, w tym także niedobór kadry 

medycznej. Źle pojęta oszczędność w efekcie powoduje niekontrolowany wzrost wydatków na leczenie 

powikłań. Lepiej zatem jest zapobiegać niż leczyć. W związku z powyższym w  zakładach opieki zdrowotnej 

należy dążyć do właściwego zabezpieczenia obsady pielęgniarskiej bez wprowadzania zasad rotacji personelu. 

Kierownicy zakładów opieki zdrowotnej, zgodnie z Ustawą o  zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 

zakaźnych odpowiedzialni są za warunki sanitarno-epidemiologiczne placówki, bezpieczeństwo personelu oraz 

pacjentów. Wiąże się to z zapewnieniem właściwych procedur profilaktycznych.  

Reasumując pragnę stwierdzić, że rotacja personelu pomiędzy oddziałami, szczególnie jeśli chodzi  

o oddział noworodkowy czy dziecięcy nie powinna mieć miejsca  

w placówkach ochrony zdrowia. 

  

Z poważaniem 

Anna Szczypta 

 


